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PRAZOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA CURSO 2022-2023 

A partir do 11 de xaneiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino 

públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde 

do 12 de marzo de 2013 e modificados este curso pola Orde do 18 de decembro, son os 

seguintes: 

 

PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS  

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro: solicitude de praza mediante o modelo ED550A  

 

PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E 

ADSCRITOS SEN PRAZA  

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (alumnado que quedou 

sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición).  

  

• Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas. 

• Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas. 

 

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de 

admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de 

admisión [lexislación de protección de datos] 

 

PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO 

 

Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato. 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-211220-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G_2021_2022.pdf
https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-G.pdf
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
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PUNTOS IMPORTANTES 

1. Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude de admisión para o centro no que 

desexe praza. De presentar máis dunha solicitude en varios centros perderá todo dereito de 

prioridade que puidese corresponderlle en calquera deles. 

2. O alumnado que teña reserva de praza concedida en centro adscrito, deberá comunicar por 

escrito a este centro a súa renuncia no caso de que desexe presentar solicitude de admisión para 

outro centro. Esta renuncia deberá facela antes de que comece o prazo de admisión (1 de 

marzo). 

3. O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro (porque forma parte de el e pode 

continuar alí os seus estudos), deberá dar comunicación neste centro se presenta solicitude de 

admisión para outro centro. Vostedes estarían neste caso, xa que o seu fillo podería continuar 

os estudos de bacharelato no centro concertado. 

4. O IES A Sardiñeira conta con dúas liñas de transporte escolar. 

  

Consultar tamén o enlace á aplicación  de admisión alumnado da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade. 

 

Enlace á páxina de Escolarización. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/escolarizacioneadmision

